
Uchwała Nr LIX/2021 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie   

z dnia 24 marca 2021 roku  

 

w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz 

szczegółowego opisu zabezpieczeń przed fałszerstwem 

 

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478) w związku z ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach 

publicznych (Dz. U. 2020, poz. 725 z późn. zm.), § 2 pkt 5 lit a rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 11 lipca 2019 r.w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1289), 

§  23 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwala 

się, co następuje:  

 

§ 1 

Na podstawie Rekomendacji do opracowania wzoru dokumentu publicznego z dnia 19 listopada 2020 

roku, zatwierdzonej przez Komisję do spraw dokumentów publicznych w dniu 7 grudnia 2020 roku,  

Senat zatwierdza: 

1) projekt wzoru dyplomu ukończenia studiów w języku polskim; 

2) projekt wzoru odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim;  

stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały. 

2. Opis zabezpieczeń  przed fałszerstwem stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Z dniem wejścia w życie wzoru dyplomu: 

1. na  stronie internetowej Uniwersytetu  zamieszcza się: 

1) pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dyplomu oraz jego elementy 

charakterystyczne; 

2) opis wzoru dyplomu zawierający w szczególności; 

a) datę wprowadzenia wzoru dyplomu do obrotu prawnego, 

b) datę rozpoczęcia wydawania dyplomu danego wzoru, 

c) okres ważności wzoru dyplomu, 

d) datę zakończenia wydawania dyplomu wg. danego wzoru; 

3) pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone 

do weryfikacji autentyczności dyplomu, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji. 

2. przekazuje się Ministrowi właściwemu  do spraw wewnętrznych, drogą elektroniczną: 



1) pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dyplomu oraz jego elementy 

charakterystyczne; 

2) opis wzoru dyplomu zawierający w szczególności: 

a) datę wprowadzenia wzoru dyplomu do obrotu prawnego, 

b) datę rozpoczęcia wydawania dyplomu wg. danego wzoru, 

c) okres ważności wzoru dyplomu; 

3) pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone 

do weryfikacji autentyczności dyplomu, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji. 

3. Wzór dyplomu przekazuje się Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu 

Straży Granicznej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego oraz Ministrowi. 

 

§ 3 

Sposób personalizacji  dyplomów, ich odpisów, odpisów przeznaczonych do akt oraz duplikatów 

określi zarządzenie Rektora. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania od Zespołu do spraw opracowania wzoru dokumentu 

publicznego potwierdzenia uzyskania weryfikacji jego zgodności z projektem wzoru tego dokumentu 

i rekomendacją. 

 

 

Przewodniczący Senatu 

                                                                             Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 

 

                                                                                         prof. dr hab. Wojciech Załuska 


